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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αθήνα,   07 Σεπτεμβρίου2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595     
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Ταχ. Δ/νση:      Μεσογείων 119  
Ταχ. Κώδικας: 101 92 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες:   Μ. Πουλοπούλου  
Τηλέφωνο:    210-6969550    
Fax:    210-6969539                  
E-mail: pouloupouloum@eka.ypeka.gr  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ) 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : 

α)   Του Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού 
Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές 
διατάξεις». 

β) Του Π.Δ. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄ 132) «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και 
στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». 

γ) Του Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», (ΦΕΚ Α΄ 213) 

δ) Του Π.Δ. 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214). 

ε) Του Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2010». 
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2. Την ανάγκη στελέχωσης της ΕΥΕΠΕΝ με αποσπάσεις προσωπικού από το Δημόσιο και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 4, 5 και 6 του Π.Δ. 72/2010. 

 

Αποφασίζουμε : 

 

Προσκαλούμε για εκδήλωση ενδιαφέροντος τους υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με ιδιότητα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, που 
υπηρετούν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι ενδιαφέρονται 
να αποσπαστούν για τρία (3) χρόνια – πέντε (5) για το Γενικό Επιθεωρητή και τους Τομεάρχες - 
στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ, με δυνατότητα παράτασης της απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 2, του ως 
άνω Προεδρικού Διατάγματος. 

 

1. Περιγραφή υπηρεσίας 

Η ΕΥΕΠΕΝ αποτελεί ένα νέο ελεγκτικό μηχανισμό σε θέματα εφαρμογής της ενεργειακής 
πολιτικής στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας και  παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των 
διατάξεων του Ν. 3661/2008 (89 Α΄) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των 
κτιρίων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα: 

α) του ελέγχου και της παρακολούθησης της διαδικασίας διενέργειας ενεργειακών 
επιθεωρήσεων και της έκδοσης των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, μέσω 
δειγματοληπτικών ή/και αυτεπάγγελτων ενεργειακών επιθεωρήσεων,  

β) της τήρησης και διαχείρισης του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του 
Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων,  

γ) της συλλογής, επεξεργασίας και μελέτης των αποτελεσμάτων των παραπάνω για τη 
διαπίστωση του βαθμού εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας των 
ενεργειακών επιθεωρήσεων και 

δ) της εισήγησης για την έκδοση νομοθετικών ή άλλων πράξεων και ρυθμίσεων, τη θέσπιση 
κινήτρων ή άλλων μέτρων που θα συμβάλλουν στην βέλτιστη επίτευξη των στόχων που θέτει ο 
νόμος 3661/2008, αλλά και εν γένει των εθνικών ενεργειακών στόχων. 

  Η ΕΥΕΠΕΝ συγκροτείται από τη Γενική Επιθεώρηση, με έδρα την Αθήνα και από δύο (2) 
Τομείς, Νοτίου Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα και Βορείου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη με 
αντίστοιχη χωρική αρμοδιότητα. Η Γενική Επιθεώρηση ελέγχει, παρακολουθεί και συντονίζει το 
έργο των δύο ανωτέρων Τομέων της ΕΥΕΠΕΝ. Οι αρμοδιότητες τόσο της Γενικής Επιθεώρησης 
όσο και των Τομέων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 του Π.Δ. 72/2010. 

2. Περιγραφή θέσεων – Προσόντα υποψηφίων 

Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού της ΕΥΕΠΕΝ είναι ογδόντα (80) που κατανέμονται ως 
εξής: δεκαπέντε (15) θέσεις στη Γενική Επιθεώρηση και εξήντα πέντε (65) θέσεις στους Τομείς 
της ΕΥΕΠΕΝ. 

Ειδικότερα προβλέπονται:  

α) Μία (1) Θέση Γενικού Επιθεωρητή Ενέργειας, ως επικεφαλής της ΕΥΕΠΕΝ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι,  του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α’ 
βαθμό, μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με το έργο της 
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υπηρεσίας (εξοικονόμηση στα κτίρια εν γένει, διαχείριση της ενέργειας, σχεδιασμός κτιρίων, Η/Μ 
εγκαταστάσεις, οικοδομική, ενεργειακοί έλεγχοι) και εξαετή θητεία σε θέση προϊσταμένου 
τουλάχιστον τμήματος. 

β) Δύο (2) θέσεις Τομεαρχών Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, ως Επιθεωρητές Ενέργειας 
και Προϊστάμενοι αντίστοιχα των δύο Τομέων 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α’ 
βαθμό, μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με το έργο της 
υπηρεσίας (εξοικονόμηση στα κτίρια εν γένει, διαχείριση της ενέργειας, σχεδιασμός κτιρίων, Η/Μ 
εγκαταστάσεις, οικοδομική, ενεργειακοί έλεγχοι) και τριετή θητεία σε θέση προϊσταμένου 
τουλάχιστον τμήματος. 

γ) Είκοσι δύο (22) θέσεις υπαλλήλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως 
ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (39 Α΄), με τις παρακάτω ειδικότητες:  

 Εννέα (9) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση στο βιοκλιματικό – 
ενεργειακό σχεδιασμό, ως Επιθεωρητές Ενέργειας. 

 Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση στην οικοδομική και δομική 
φυσική, ως Επιθεωρητές Ενέργειας. 

 Δύο (2) θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης 
της ενέργειας (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός), Η/Μ εγκαταστάσεων και εν γένει 
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, ως 
Επιθεωρητές Ενέργειας.  

 Δύο (2) θέσεις Φυσικών ή Μαθηματικών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα 
πληροφορικής, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, δομικής φυσικής. 

 Μία (1) θέση Οικονομολόγου με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα κτηματαγοράς. 

 Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Νομικών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα κτηματαγοράς. 

 Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Νομικών, Διοικητικών ή Οικονομικών σπουδών με επιστημονική 
εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής και επεξεργασίας βάσεων δεδομένων. 

δ) Πενήντα πέντε (55) θέσεις υπαλλήλων Τακτικού Προσωπικού, με τις παρακάτω 
ειδικότητες:  

 Τριάντα έξι (36) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Επιθεωρητές Ενέργειας. 

 Εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ως Επιθεωρητές Ενέργειας. 

 Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.  

 Επτά (7) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με γνώση χρήσης Η/Υ, 

ή υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα των οικείων κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 
50/2001. 

Για την πλήρωση των θέσεων του Ειδικού Επιστημονικού και του Τακτικού Προσωπικού θα 
εκτιμηθεί θετικά ο χρόνος προϋπηρεσίας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς 
και η ενασχόληση με θέματα διοίκησης και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Όσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι ως Επιθεωρητές Ενέργειας θα περάσουν 
ταχύρυθμο σεμινάριο για την εκπαίδευσή τους σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, ΚΕΝΑΚ και 
διαδικασίας ενεργειακών επιθεωρήσεων, με ευθύνη της Γενικής Επιθεώρησης της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.  
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3. Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, 10192 
Αθήνα), εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική ανακοίνωση της 
πρόσκλησης, ήτοι έως  21/09/2010. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη 
επιστολή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλλουν: 

α) βιογραφικό σημείωμα,  

β) βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, στην οποία αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του 
φακέλου του υπαλλήλου (χρόνος υπηρεσίας, κλάδος, βαθμός, θέση, κλπ), 

γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.  

Στην αίτηση, επίσης, αναφέρεται η προτίμηση του ενδιαφερόμενου για τον τομέα της ΕΥΕΠΕΝ – 
περιλαμβανομένης και της Γενικής Επιθεώρησης – που επιθυμεί να υπηρετήσει, σε περίπτωση 
επιλογής του. 

 

4. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση 
Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στo 
τηλέφωνo  210-6969550 ή στην Ε.Γ.Ε.Π.Ε. στο τηλέφωνο 210-6974742.  

 

                                                                                                            Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ          

 

 

                                                                                                             ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Πίνακας Αποδεκτών: 

1. Όλα τα Υπουργεία 

           – Δ/νσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις Γενικές και Ειδικές 
Γραμματείες και στους εποπτευομένους φορείς) 

2. Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 

3. Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να κοινοποιηθεί και στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού) 

4. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 

Εσωτ. Διαν.: 

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

- Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών 

- Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών 

 


